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Kjell Nielsen A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-05-2013 - 30-04-2014 for Kjell
Nielsen A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30-04-2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2013 - 30-04-2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedensted, den 11-06-2014
Direktion

Niels Emil Buhl
Direktør

Bestyrelse

Niels Emil Buhl
Direktør

Lars Lykke Kristensen
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Kjell Nielsen

Kjell Nielsen A/S

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Kjell Nielsen A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Kjell Nielsen A/S for regnskabsåret 01-05-2013 - 30-04-2014, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed
for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn
er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30-04-2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2013 - 30-04-2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 11-06-2014
Erhvervsrevision Midt
Registreret revisionspartnerselskab

Jan Taylor Hansen
Registreret revisor
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Kjell Nielsen A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Kjell Nielsen A/S
Spettrupvej 7A
8722 Hedensted
79404616
01-11-1985
01-05-2013 - 30-04-2014

Bestyrelse

Niels Emil Buhl, Direktør
Lars Lykke Kristensen
Kjell Nielsen

Direktion

Niels Emil Buhl, Direktør

Revisor

Erhvervsrevision Midt
Registreret revisionspartnerselskab
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens
CVR-nr.: 33501188

Pengeinstitut

Sydbank
Vesterbrogade 3
8722 Hedensted
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Kjell Nielsen A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, håndværk samt finansiering.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-05-2013 - 30-04-2014 udviser et resultat på kr. -87.371, og
selskabets balance pr. 30-04-2014 udviser en balancesum på kr. 3.902.861, og en egenkapital på kr. 712.629.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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Kjell Nielsen A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Kjell Nielsen A/S for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse B.
Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B og C om ledelsesberetningen.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, lokale, administration og biler.
Personaleomkostninger
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Kjell Nielsen A/S

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.
Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, udbytte, kursregulering
værdipapir, rabatter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Andre finansielle anlægsaktiver
Finansielle aktiver omfatter depositum.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden
opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede
omkostninger.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre
værdipapirer måles til anslået dagsværdi.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Kjell Nielsen A/S

Anvendt regnskabspraksis
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af
alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Kjell Nielsen A/S

Resultatopgørelse

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

1

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat
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2013/14
kr.

2012/13
kr.

1.267.724

1.691.494

-1.508.418

-1.531.662

0
-240.694

-24.589
135.243

114.376
-15.231
-141.550

50.569
-23.445
162.367

54.179
-87.371

-43.124
119.243

0
-87.371
-87.371

119.243
0
119.243

Kjell Nielsen A/S

Balance 30. april 2014
2014
kr.

2013
kr.

0
0

15.000
15.000

0
0
0

0
0
0

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

15.000
15.000

0
0

Anlægsaktiver

15.000

15.000

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger

22.036
22.036

19.176
19.176

2.696.575
411.462
2.319
40.960
3.151.316

2.146.996
524.764
0
32.939
2.704.699

711.889
711.889

633.618
633.618

2.620

280.138

Omsætningsaktiver

3.887.860

3.637.631

Aktiver

3.902.860

3.652.631

Note
Aktiver
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

2
3

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
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Kjell Nielsen A/S

Balance 30. april 2014

2014
kr.

2013
kr.

576.000
136.629
0
712.629

576.000
224.000
119.243
919.243

136.065
136.065

190.244
190.244

Gæld til banker
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

336.778
196.950
2.288.928
231.510
3.054.166

0
606.800
1.960.963
-24.619
2.543.144

Gældsforpligtelser

3.054.166

2.543.144

Passiver

3.902.860

3.652.631

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

4
5
6

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

Ejerskab
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

7
8
9
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Kjell Nielsen A/S

Noter
2013/14

2012/13

1.398.161
53.082
30.774
26.401
1.508.418

1.418.051
53.064
26.905
33.642
1.531.662

-1.408.352
-1.408.352

1.408.352
1.408.352

1.408.352
1.408.352

-1.408.352
-1.408.352

0

0

55.585
55.585

55.585
55.585

-55.585
-55.585

-55.585
-55.585

0

0

576.000
576.000

576.000
576.000

224.000
-87.371
136.629

224.000
0
224.000

119.243
-119.243
0

119.243
0
119.243

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

3. Indretning af lejede lokaler
Kostpris primo
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

4. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

6. Udbytte for regnskabsåret
Årets tilgang
Årets afgang
Saldo ultimo
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Kjell Nielsen A/S

Noter
2013/14

2012/13

7. Ejerskab
Bestemmende indflydelse:
Niels Emil Buhl
Lars Lykke Kristensen

Anpartshaver og direktør
Anpartshaver

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af
anpartskapitalen:
Niels Buhl Holding ApS
Lykke K Holding ApS

8. Eventualforpligtelser
Der er udstedt arbejdsgarantier på ialt 479 t.kr.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er stille værdipapir, den bogførte værdi pr. 30.04.2014 udgør
712 t.kr.
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